
 

Litomyšl – investiční příležitost – bydlení s podnikáním

Tel.: 603 473 108, www.consultvk.cz

tel. 606 631 877

www.reality-mozaika.cz 
Lorencova alej 1098, 563 01 Lanškroun

77 boxů pro koně 
krytá hala 65x25m
venkovní kolbiště 70x80m
opracoviště 65x30m

výběhy
ubytovací pokoje a zázemí pro 
zaměstnance i klienty
výrobna pelet a zahradnictví

JEZDECKÝ AREÁL

NA PRODEJ
Čisovice

Prodej vily
ke komerčnímu
využití Vamberk

Další informace u makléře:
603 498 624, zatloukal@staika.cz

RS HK, Hradec Králové, tel. 720 467 437 | www.rshk.cz

74,3 m2, přízemí (1.NP) bytového domu

Poctivý obchod s nemovitostmi

Prodej bezbariérového bytu 2+1 v 1NP v Třebíči

Lorencova alej 1098 (vedle prod. LIDL), Lanškroun 563 01, e-mail: info@reality-mozaika.cz
Pobočka Praha, Jana Růžičky 1165/2A, Praha 4, 148 00, Tel.: 777 129 222

Lanškroun - Pronájem velkých skladovacích pros-
tor v přízemí budovy G v oploceném areálu na ulici 
Opletalova v Lanškrouně. CP 1184m2.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2108 Cena: 320.000 Kč/rok

Pronájem skladových Či výrobních Prostor

Lanškroun - Pronájem obchodních prostor 
s kanceláří, sociálním zařízením a výlohami v ul. 
Lorencova alej v Lanškrouně. Možno využít i pro 
kancelář či služby. CP 93,46 m2

volejte makléře: 606 631 877
Č.2166 Cena: info v RK

Pronájem obchodních Prostor

Lanškroun - Výhodná nabídka - cena znaleckého 
posudku činí 11mil.Kč. Zavedené a plně funkční 
ubytovací zařízení s parkovištěm v Lanškrouně. CP 
485 m2. Už.pl. 335m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2148 Cena: 8.799.000  Kč/nem.

Prodej ubytovacího zařízení

Rozstání - Pozemek pro výstavbu na okraji obce 
Rozstání u Moravské Třebové. CP 1770m2.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2145 Cena: 420.000 Kč/nem.

Pozemek Pro výstavbu

Velvary - Pozemek je částečně rovinatý a částečně 
svážitý. Nabízí zajímavé řešení výstavby rodin-
ného domu v klidné, ale dobře dostupné lokalitě, 
nedaleko Prahy. CP 1521m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2066 Cena: 914 Kč/m2

Pozemek Pro výstavbu

Litomyšl - Nebytový prostor v centru Litomyšle  
v 1.patře lázeňského domu s výtahem na Braunerově 
náměstí. Vhodné pro kancelář nebo služby. Plocha 
místnosti je 11,4m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2149 Cena: 3.500 Kč/měs.

bezbariérový nebytový Prostor

Malá Bučina - Rodinný dům k demolici, popř. 
ke kompletní rekonstrukci v obci Malá Bučina. Nabízí 
cenově dostupnou variantu bydlení v klidné, ale 
dobře dostupné lokalitě, nedaleko Prahy. CP 919m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2083 Cena: 1.024.000 Kč/nem.

Pozemek s domem

Čisovice - Zavedený jezdecký areál s halou, výrob-
nou pelet a zahradnictvím s vynikající polohou 
a dostupností, 2 km od sjezdu dálnice D4, na 14 km 
směr Strakonice. CP 37.000m2 vlastní + 94.135m2 
pronajato.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2125 Cena: info v RK

jezdecký areál s halou

Červená Voda - Zámeček Mlýnický dvůr, historická 
památka ze 16. století, dříve sídlo vrchnosti, ve vyhledá-
vané, rozvíjející se rekreační lokalitě Orlických hor u SKI 
parku Červená Voda. Luxusní wellness a apartmány?
volejte makléře: 606 631 877
Č.2075 Cena: 2.750.000 Kč/nem.

bývalý zámeČek

Moravská Třebová - Obchodní a výrobní areál 
s parkovištěm a výtahem do všech podlaží v centru 
města, ul. Gorazdova. Jedná se o čtyřpodlažní objekt. 
Tři patra jsou po rekostrukci a pronajata. CP 5313m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2038       Cena: 12.800.000 Kč/nem.

výrobní a obchodní areál

Lanškroun - Nabízíme pronájem kompletně zrekon-
struovaného bytu 3+1 na ulici Vančurova v Lanškrouně. 
Celková plocha bytu je 60,83 m2. Byt se nachází v přízemí 
panelového domu v klidné části sídlište “U papíren”.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2179 Cena: 9.500 Kč/měs.

Pronájem zrekonstruovaného bytu

Litomyšl - Hledáte klid a krásný výhled ve městě? 
Lukrativní stavební pozemek na okraji obce 
Litomyšl, část Lány, s výhledem na místní zámek. 
CP 5727m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2086         Cena: 5.299.000 Kč/nem.

lukrativní stavební Pozemek

Výprachtice - Pozemek v centru obce Výprachtice, 
který je územním plánem veden jako zemědělská 
plocha o celkové rozloze 2435 m2. Vhodné pro chov 
zvířat či umístění mobilního domu.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2168            Cena: 268.000 Kč/nem.

zemědělský Pozemek

Lanškroun - Prodej bytu 1+1 v cihlovém bytovém 
domě na ul.Olbrachtova v Lanškrouně. CP 29m2.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2175           Cena: 999.000 Kč/nem.

Prodej bytu 1+1

Praha - Hledáte bydlení v úplném klidu  
a soukromí, přitom jen pár minut od centra Prahy, 
s výhledy do zeleně a městem jako na dlani?
volejte makléře: 606 631 877

Č.2150                      Cena: info v RK 

moderní bydlení 3+kk

Lanškroun - Prodej bytu 1+1 v cihlovém by-
tovém domě na ul. Olbrachtova v Lanškrouně. CP 
29m2.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2155          Cena: 899.000  Kč/nem.

Prodej bytu 1+1

Praha - Hledáte bydlení v úplném klidu a souk-
romí, přitom jen pár minut od centra Prahy, s výhledy 
do zeleně a městem jako na dlani? Byt 4+kk 
s terasou je tu pro Vás.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2157 Cena: info v RK

moderní bydlení 4+kk

Litomyšl - Pronájem moderního apartmánu 
v centru Litomyšle s vlastním parkovacím stáním 
v uzavřeném objektu. CP 48m2. PENB C.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2178              Cena: 13.000 Kč/měs.

moderní aPartmán 2+kk

Moravská Třebová - Prostorný, koncový řadový 
rodinný dům s dispozicí 5+1 s garáží, předzahrádkou 
a uzavřeným dvorkem na velmi hezkém a klidném 
místě, ul. Jiráskova v Moravské Třebové. CP 448 m2.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2147           Cena: 2.121.000  Kč/nem.

Lanškroun - Velký byt s dispozicí 3+1 (90,78 
m2) ve III. NP, se 2 balkóny (4,28 m2). K bytu je 
možné dokoupit garáž. Tuto nemovitost nabízíme 
ve spolupráci s Consult VK Litomyšl.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2137           Cena: 2.950.000  Kč/nem.

řadový rodinný dům 5+1

Prodej bytu 3+1

Česká Třebová - Rodinný dům 4+kk na klíč 
na pozemku v České Třebové v části Parník na hezkém místě 
na kopci s výhledem na Ski areál Peklák. Cena pozemku 
1.664.600,-Kč + stavba 2.545.000,-Kč. CP 1148m2. PENB B.
volejte makléře: 606 631 877
Č.2063 Cena: 4.209.600 Kč/nem.

rodinný dum 4+kk

Lanškroun - Kancelář o výměře 26,9 m2 ve 3. NP 
zděného domu v centru města Lanškroun na ulici 
Svatopluka Čecha.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2169 Cena: 1.900 Kč/měs.

Pronájem kanceláře

Lanškroun - Jedinečná nabídka prodeje areálu 
v průmyslové zóně města Lanškroun. Jedná se o areál velko-
prodejny s nábytkem včetně zásob a vybavení.CP 10.388m2.
Už.pl. 10188m2. Možnost na splátky s nízkou akontací .
volejte makléře: 606 631 877
Č.1812 Cena: info v RK

Prodej areálu v Průmyslové zóně

Lanškroun - Pronájem skladovacích prostor 
v přízemí budovy G v oploceném areálu na ulici 
Opletalova v Lanškrouně. CP 177,92 m2.
volejte makléře: 606 631 877

Č.2164 Cena: 450 Kč za m2/rok

Pronájem skladových Prostor

Škvorec - Moderní jezdecký areál s rodinným 
domem, boxovým ustájením s padoky pro 23 koní, 
venkovní jízdárna, zastřešený kolotoč pro pohy-
bování koní, kruhová ohrada, byty a zázemí pro 
personál, výběhy. CP38047m2

volejte makléře: 606 631 877
Č.2047 Cena: info v RK

rodinný jezdecký areál
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Místní realitní kancelář  
s nejdelší tradicí

kvalitních a komplexních služeb
www.staika.cz | tel.: 494 53 54 54

STAIKA 
RYCHNOVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, v.o.s.
CERTIFIKACE OD ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR

www.staika.cz • obchod@staika.cz
494 535 454 • 603 140 014

Pro naše klienty 
hledáme:

BYTY, DOMY
POZEMKY

v Rychnově n.Kn.
A OKOLÍ

Obraťte se na realitku 
s nejdelší tradicí.

Volejte: 603 14 00 14
obchod@staika.cz

 

Žacléř okr. TR
Rodinný dům 4+1 s větší zahradou v Žacléři. Dům je 
určen k celkové rekonstrukci. Celková výměra pozemku 
je 2.299 m2.

        Cena: 1.050.000 Kč
č. 1050                 Cena po slevě! vč. provize r.k.

rodinný dům 4+1 se zahradou

Ma
klé

ř: 
72

5 6
46

 45
4

Prodej 
zavedeného 

rodinného 
penzionu 

u Pastvinské 
přehrady

Další informace 
u makléře: 603 871 157

 

Kostelec nad Orlicí okr. RK
Pronájem skladového prostoru o výměře 727 m2  
v budově  umístěné v areálu bývalých kasáren v Kostelci 
nad Orlicí - únosnost podlahy 1,5 t/m2, světlá výška 4,57 m. 
Prostory je možno využít i pro drobnou výrobu. 
č. 2019  16.000 Kč/měs.

Pronájem skladovacích Prostor 
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Dlouhá Loučka                              okr. SV
Prodej domu k bydlení i rekreaci na pěkném místě. 
Dispozice: 4+1 s přísl., v podkroví 1 pokoj.  Na obytnou 
část navazuje dílna. Samostatně stojící garáž. Celková 
výměra 1436 m2. 
č. 2008                           Cena: 2.090.000,- Kč

Prodej domu k bydlení a rekreaci
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Vamberk okr. RK
Příležitost pro investora: koupě bývalé továrnické vily v 
centru města. Kolaudováno jako zázemí pro sídlo firmy 
- kanceláře, sklady, šatny + sociálky, školící místnost, 
ubytování. 
č. 2017  Cena: 4.780.000 Kč

Prodej vily ke komerČnímu vyuŽití
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Kostelec nad Orlicí okr. RK
Prodej RD 2+1 v Kostelci nad Orl. při sil. Kostelec  
- Častolovice. Vhodné i k podnikání - obchod, služby... 
V zahradě za domem hosp. přísl.- bývalé řeznictví. Poz. 
celkem 375 m2.  Nutná rekonstrukce. 
č. 1112  Cena: 1.350.000,- Kč

Prodej rd
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Žamberk okr. ÚO
Víceúčelový objekt nedaleko centra Žamberka. V přízemí 
jsou prostory vhodné pro podnikání. V podkroví se 
nachází byt 3+1 se zastřešenou terasou. Pozemek má 
celkovou výměru 199 m2.        Cena: 2.300.000,- Kč
č. 1109                    Cena po slevě! vč. provize r.k.

Prodej víceÚČelového objektu
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Kostelec nad Orlicí okr. RK
Pronájem nebyt. prostor vhodných jako kanceláře,  
e-shop, školící středisko a pod. v 1.NP jednopodlažní 
budovy umístěné v areálu bývalých kasáren v Kostelci 
n.Orl. Celkem 390 m2 z toho kanceláře 267 m2

č. 1041                                Informace v r.k.

Pronájem nebytových Prostor
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Prodej komerčního objektu 
k rekonstrukci  Liberk - hLáska

Bývalá prodejna potravin při silnici, velmi vhodné 
pro restauraci, ubytování atp. (prostorná půda).

další informace:  dolek@staika.cz • 603 871 157

 

Solnice okr. RK
Prodej bytu 3+1 s balkonem v  OV ve 4. podlaží zděného 
bytového domu po celkové revitalizaci. Podlahová plocha  
bytu 60,6 m plus balkon o 2,20 m2 a 2x sklep.Volný ihned.

č. 2023                              Cena: 1.980.000 Kč

Prodej bytu 3+1
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Prodej komerčního
objektu s prodejnou, 

pivnicí a bytem,
Doudleby n. Orl.

Další informace u makléře:
603 871 157, dolek@staika.cz

 

  
Tanvald, Šumburk nad Desnou      okr. JN
Víceúčelový objekt na klidném místě nedaleko centra 
Tanvaldu. Nyní objekt občanské vybavenosti s možností 
změny na bydlení v rodinných domech. Pozemek má 
celkovou výměru 605 m2.
č. 1096 Cena: 3.000.000 Kč

Prodej víceÚČelového objektu
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Vamberk                                     okr. RK
Prodej poloviny dvojdomku s pěknou zahradou, garáží  
a venkovním posezením. Dům je po částečné rekon-
strukci, obv.zdivo zatepleno, vytápění ÚT. Celková výměra 
794 m2. PENB: G.
č. 2024 Cena: Informace v r.k.

Prodej rodinného domu
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Hradec Králové - Prodej pozemku o celkové výměře 
6.680 m2 určeného pro výrobní služby. Pozemek se nachází 
ve stabilizovaném areálu ČKD v Hradci Králové. Veškeré 
IS v území. K pozemku je zpracována studie využití území. 
Prohlídka možná po domluvě. Pro bližší informace nás kon-
taktujte prostřednictvím e-mailu.

Č.107/19  Cena: 1.000,- Kč za m2

Prodej Pozemku 6680 m²

Poctivý obchod s nemovitostmi

RS HK, spol. s r.o., Průmyslová 643/13, 500 02  Hradec Králové, GPS: 50.2149272N, 15.8248147E
Mobil: +420 702 261 246,  E-mail: info@rshk.cz,  www.rshk.cz

Skalička u Hradce 
Králové - Jedinečná 
nabídka pozemku v obci 
Skalička nad Labem u Hradce 
Králově - 4km. Uzemním 
plánem obce Skalička je 
pozemek určen k zástavbě 
rodinnými domy. Pozemek 
je umístěný v mírném 
svahu na jižním okraji obce 
s jihozápadní orientací.  

K pozemku vede místní zpevněná komunikace. Pozemek lze využit  
i k výstavbě rodinného sídla nebo malé rodinné farmy. Celková 
výměra pozemků je 21.369 m2. Napojení na elektřinu je možné 
z trafostanice na pozemku. Bližší informace Vám rádi poskyt-
neme v naši kanceláři, prohlídka možná po dohodě.

Č.106/19   Cena: 400,- Kč za m2

stavební Pozemek o výměře 21.369 m²

Evropská realitní skupina

Hradec Králové - Pronájem temperovaných skladových prostor se zakladači ve 40 sekcích (80 regálů) instalovaných v roce 2008  
v Hradci Králové o rozměrech 1 regálu: výška regálu 2.716 mm, hloubka police 2 x 450 mm, šířka police 1.100 mm, počet polic v poli 10, 
max. nosnost police 50 kg, nosnost sloupce 450 kg. Lze využít pro archivní činnost, distribuční sklad léčiv, elektroniky apod. Součástí je 
administrativní část (open space) o výměře 200 m², s kuchyňským koutem, serverovnou a 3 samostatnými WC. 
Č.103/19 Cena: info v RK

Pronájem skladových Prostor s kaPacitou uloŽení 3.200 - 3.500 m² Plochy

třebíč - Nabízíme Vám ke koupi prostornou bezbariérovou bytovou jednotku č. 393/21 o velikosti 2+1 s výměrou 74,25 m2, která 
je umístěna v přízemí (1.NP) bytového domu č.p. 393 v ulici Lavického v Třebíči, ve vyhledávané místní části Týn. Bytová jednotka 
obsahuje centrální chodbu s vestavěnými skříněmi (16,6 m2), ze které je vstup do všech místností a to obývacího pokoje (19,7 m2), 
ložnice (18,3 m2), kuchyně (12,2 m2) a prostorné koupelny s WC (7,45 m2). K bytu náleží sklepní kóje v 1.PP domu (3,5 m2 - výměra 
není započtena v celkové výměře bytu). Kuchyně je orientována SV, pokoje na západ.
Č.116/19 Cena: 1 900 000 Kč

Prodej bezbariérového bytu 2+1 v 1nP v třebíČi, 74,3 m2, týn

Hradec Králové - Nabízíme Vám k pronájmu moderně zařízený a zrekonstruovaný byt 2+kk o výměře 37 m2 ve 2. patře bytového 
domu bez výtahu v žádané lokalitě Hradce Králové - Malšovice v Hrdého ulici s výhledem do zeleně. Kuchyňský kout s barovým stolem 
je včetně vestavěné horkovzdušné trouby, myčky, ledničky i pračky. V pokoji je velká vestavná šatní skříň a manželská postel. WC je 
od koupelny odděleno dveřmi. V koupelně je sprchový kout. Nad koupelnou je úložný prostor pro ukládání sezónních věcí (lyže, boty, 
oblečení). K bytu patří balkon v mezipatře a sklepní prostor Okna jsou plastová, podlahy plovoucí, v koupelně a WC keramická dlažba.
Č.117/19 Cena: 11 000 Kč/měsíc + zálohy na energie

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 37 m2, ul. hrdého, hr. král.

Naši klieNti
hledají ke koupi
i proNájmu byty
v hradci králové

Hradec Králové - Nabízíme prodej developerského projektu s pravomocným ÚR pro výstavbu 28 RD na území o celkové rozloze 
28.088 m² v Hradci Králové, místní část Slatina. Jedná se o pozemky v mírném svahu s jihozápadní orientací s krásným výhledem 
na Hradec Králové. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu.
 
Č.102/19 Cena: info v RK

Prodej Pozemků s Územním rozhodnutím Pro bydlení, 28.088 m²

pro Naše výzNamNé

klieNty hledáme 

rekreačNí Nemovitosti

v orlických horách

prodejte vaše Nemovitosti 
prostředNictvím 
dražby/aukce 

a maximalizujte svůj zisk. 
Nevíte jak Na to, 

obraťte se Na Nás.
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Lanškroun – Kežmarská
Prodej užívacích práv k DB 3+1 (91 m2) ve III.
NP, 2 balkóny, dům z r. 2003. Krásné a pří-
jemné bydlení v blízkosti centra, obč. vyba-
venosti a přírody. Ihned volný. 

 606 032 861   ENB C/86

1471-02 Cena: 2 950 000 Kč

Němčice (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad 
Končinským potokem, po celk. rekonstrukci 
(rok 2016). Relax v přírodě do 5 min. od Li-
tomyšle. Není připojení na elektro a vodu.  

 606 032 861    

Dolní Újezd
Bezbariérové bydlení 3+kk s rovinatou za-
hradou 768 m2 v centru obce. Napojení na 
plyn, elektro, vodovod a kanalizaci. Zají-
mavé místo, výborně vybavená obec.

 606 032 861 ENB G

Litomyšl – Lány 
Prodej pozemku o výměře 1 190 m2 pro byd-
lení v dosahu přírody. Sítě (plyn, elektřina, 
veř. vodovod a kanal.) v těsné blízkosti hra-
nice. Přístup po pozemku ve vlast. Města.

 606 032 861

Olomouc – Náves Svobody
Prodej bytu 2+kk po celk. rekonstrukci v os. 
vlastnictví, v panel. domě po komplet. revi-
talizaci. Příjemná část velkoměsta s  obč. 
vybaveností, pohodlný dojezd do centra.   

 728 080 947  ENB C/112

Litomyšl – Na Lánech
Prodej RD s obchodními prostory, atraktivní 
bytovou jednotkou 5+kk, uzavřeným dvo-
rem, garáží, suterénem s klenbovými 
stropy a zahradou v lokalitě U Jána.

 603 473 108   ENB G 
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Cena: informace v RK Cena: 1 850 000 Kč Cena: 1 290 000 Kč

Cena: 2 350 000 Kč

Cena: informace v RK

• startovací 

• studentské 

• seniorské bydlení

Litomyšl – M. Kuděje
Prodej RD 4+kk v atraktivním prostředí. ÚT 
plyn, zimní zahrady, 2 koupelny, terasa,  
2 sklepy, zahrada 332 m2. Dřevostavba se 
zateplením + garáž. 

 603 473 108   ENB D/218

Litomyšl – Nerudova
Prodej  objektu s více byty, zahradou a ga-
ráží v centru města. Vhodné jako investice, 
vlastní bydlení nebo bydlení s podnikáním. 
Pozemky celkem 332 m2. 

 603 473 108   ENB G

1506 1520Cena: 4 950 000 Kč Cena: informace v RK

03
2020

Svitavy – Na Červenici
Prodej užívacích práv k  družst. bytu 3+1 
s lodžií ve IV. NP, v domě po revitalizaci v r. 
2003. Parkování u  domu. Klidná lokalita 
v blízkosti centra. Možný převod do vlast. 

 606 032 861   

1481 Cena: 1 750 000 Kč

parkování

Vysoké Mýto – Brandlova
Prodej zděného bytu 2+1 s balkonem (68 m2) 
ve II. NP v osobním vlastnictví. Slunný,  
v původním stavu. Možnost dokoupení ga-
ráže cca 150 m od bytu za částku 320 tis. Kč.

 606 032 861   ENB G

1518 Cena: 1 980 000 Kč

Litomyšl – Smetanovo náměstí
Pronájem obchodních prostor 75 m2, podl. 
plocha celkem 140 m2, uzavřený dvorek. 
Vhodné pro prodejnu, ateliér, sídlo firmy. 
Vstup z náměstí nebo z ulice Mariánská.   

 603 473 108  ENB G  

1502 Cena: informace v RK

Litomyšl – centrum
Pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro obchod 
či kancelář na Smetanově nám. naproti 
poště. Podlaha – keramická dlažba, pro-
sklené plochy jako výloha. Volné ihned. 

 603 473 108  ENB G  

1497 Cena: 8 000 Kč/měsíc

Litomyšl – Braunerovo náměstí
Pronájem prostor pro obchod, provozovnu či 
kanceláře ve II. NP v obchodním domě v his-
torickém centru. Výměra 167 m2 – lze rozdě-
lit na 2 prostory (92 a 75 m2). Volné ihned.

 603 473 108   ENB G

1313 Cena: 1 200 Kč/m2/rok +E

Litomyšl – Smetanovo náměstí
Pronájem kanceláře 52 m2 ve II. NP. Dům po 
rekonstrukci v r. 2004. ÚT na plyn, soc. zá-
zemí společné na podlaží. Zajímavé a re-
prezentativní místo v centru města.  

 606 032 861   ENB G

1507 Cena: 8 500 Kč/měsíc
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Smetanovo nám. 120
570 01 Litomyšl

Certifikovaná 
realitní a znalecká 
kancelář

tel.: 461 612 670-1 :: 728 080 947
reality@consultvk.cz :: www.consultvk.cz

Litomyšl – město
Prodej měšťanského domu s  přístupem 
z náměstí a z Vodních Valů. V přízemí ko-
merční prostory, v  patře byt 4+1, 1+kk, 
v podkroví atypický byt 4+1 s lodžií. 

 603 473 108   ENB G

1439 Cena: 9 500 000 Kč

Bohuňovice
Pronájem nezateplené haly 20×40 m ke 
skladování v areálu ZD. Pro vstup 3× vrata 
4×4 m. Po dohodě možnost užívat techn. 
váhu v těsné blízkosti. Volné ihned.

 606 032 861   ENB G

1489 Cena: 18 000 Kč/měsíc 


